
 
 

 

 

 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

 t. 06-46-815-246 

 e. birosag@miskolcit.birosag.hu  
 http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
 2022.El.XI.B.1/1012. 

 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. október 24-28. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2022.El.I.D.4/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2022. június 20. napjától a Miskolci Törvényszék és az 

illetékességi területén működő járásbíróságok épületeiben foganatosított nyilvános eljárási 

cselekményen (tárgyalás, nyilvános ülés, stb.) hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a 

bíróság épületébe csak előzetes regisztráció esetén, pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, 

az eljárási cselekményt megelőzően 10 perccel léphetnek be. Előzetesen regisztrálni legkésőbb 

az eljárási cselekményt megelőző munkanap 15:00 óráig lehet;  

- a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai ügyekben bíróság a 

tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a 

tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja, a 2020. évi LVIII. törvény 205. § 

értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal 

hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel 

összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki;  

- tájékoztatja továbbá a törvényszék, hogy a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi 

területén működő járásbíróságok épületeiben az orr és a száj egyidejű eltakarására alkalmas 

maszk viselése nem kötelező, azonban a maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senki számára nem tiltható meg. Az épületek bejáratainál kihelyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező. 

 

Az eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat szíveskedjenek az eljárási cselekményt 

megelőző munkanap 15 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen bejelenteni. Kérjük 

közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát 

is. 

Együttműködésüket köszönjük. 
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2022. 10. 24. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. számú tárgyalóterem 

5.B.23/2022. 

 

 

vesztegetés bűntette 2022. 10. 24. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik bűncselekményeikkel egy telekommunikációs céget 

károsíthattak meg az ügyészség szerint. 

 

A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott 2018. december és 2019. 

március között más valós személyek adatait felhasználva egy 

telekommunikációs cég webshopján keresztül nagyértékű mobiltelefonokat 

rendelt körülbelül harminc alkalommal. A személyes adatokat egy rendőr 

ismerősétől szerezte meg nyilvántartásban szereplő személyekről. Az 

adatokra a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői szerződések miatt volt 

szükség. 

A megrendelt készülékeket egy futárcég szállította ki. A vádlott 

megállapodott egy futárral, a II. rendű vádlottal, hogy készpénz ellenében 

részére kézbesítse a készülékeket, annak ellenére, hogy azok bizalmas 

küldeménynek számítottak és csak személyi igazolvánnyal és aláírással lettek 

volna átvehetők a címzettek részéről. 

Az III. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

 

A vádlottak összesen több, mint tizenhárom millió forint értékben rendeltek 

készülékeket. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 24. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 112. számú tárgyalóterem 

5.B.40/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022. 10. 24. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint életveszélyes sérülést okozott nagynénje 

szomszédjának. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott férfi a nagynénje hejőszalontai 

otthonában tartózkodott 2021. június 4-én. Az ingatlan szomszédságában 

családi rendezvényt tartottak, ahová mindketten hívatlanul átmentek. A 

házigazdákkal szóváltás, majd dulakodás alakult ki, melynek során a terhelt 

a nála lévő 5 cm pengehosszúságú késsel megszúrta a sértettet, majd egy 

kaszáló mozdulattal a nyakát is megvágta. A szúrt és metszett sérülések 

életveszélyesnek minősültek. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a 

bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 24. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

19.B.66/2022. 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2022. 10. 24. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek és férfinak az 

ügyében, akikkel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és élettársa, a II. rendű vádlott 

megállapodtak abban, hogy internetes csalás keretében fognak rendszeres 

jövedelemre szert tenni. A terheltek 2019 augusztusa és októbere között 

egyetlen mobiltelefont hirdettek eladásra, amellyel valójában sohasem 

rendelkeztek és nem is állt szándékukban a megrendelt és előre kifizetett 

árucikket megküldeni. Ily módon összesen nyolc személyt tévesztettek meg, a 

sértettek 130.000 – 140.000 forint közötti összegeket utaltak át a vádlottaknak 

a termék ellenértékeként.  

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 24. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 17. számú tárgyalóterem 

4.B.192/2022. önbíráskodás bűntette 2022. 10. 24. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a férfinak az 

ügyében, aki 2021 júliusában 20.000 forint összegű pénztartozás 

visszafizetését követelte a sértettől egy hejőkeresztúri presszó parkolójában.  

A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a sértett – törekedve a vita békés 

lezárására - beült egy kölcsönkapott személygépkocsiba és utasaival együtt 

próbált elindulni. Az ittas állapotú vádlott azonban ezt nem engedte, az autó 

vezető oldali ajtaját feszegetni kezdte, majd megfenyegette a sértettet, hogy 

leszakítja azt, amennyiben a tartozást nem adja meg neki. A sértett 

félelmében átadott a terheltnek 10.000 forintot. 

A vádlott cselekményének következtében a sértett részére kölcsönadott 

gépkocsiban 35.000 forint összegű kár keletkezett. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 24. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 117. számú tárgyalóterem 

19.B.1737/2021. jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűtette és más 

bűncselekmények 

2022. 10. 24. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akikkel szemben többek között jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirati tényállás szerint az I., II., III. és V. rendű vádlottak internetes 

társkereső hirdetések útján idősebb, egyedülálló személyekkel, főként 

férfiakkal ismerkedtek meg, és bizalmukba férkőzve különböző összegeket 

csaltak ki tőlük. A IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak – nem tudva a 

pénzösszegek eredetéről – rendelkezésre bocsátották bankszámláikat és a 

készpénz felvételében működtek közre. Az okozott kár mindösszesen 

körülbelül 20 millió forint. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 25. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • IV. számú tárgyalóterem 

14.B.37/2022. 

 

 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére, felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette  

 

2022. 10. 25. 8:30 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, 

aki a vádirat szerint 2021 február 20-án Sajószentpéteren egy bozótvágóval 

„küldte el” nevelt fia születésnapi ünnepségéről a kiskorú vendégeket. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 26. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület III. emelet 301. számú tárgyalóterem 

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. 10. 26. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik bűncselekményeikkel egy telekommunikációs céget 

károsíthattak meg az ügyészség szerint. 

A vádirati tényállás szerint az ügy I. rendű vádlottja a cég alkalmazottjaként 

dolgozott egy miskolci üzletben. A II-III-IV. rendű vádlottak nincstelen vagy 

alacsony jövedelmű személyeket kerestek meg, hogy a nevükre nagyértékű 

mobiltelefonokat vásároljanak. Az I. rendű vádlottnak közreműködéséért 

cserében ügyletenként, illetve a beszervezett személyeknek is pénzt fizettek. 

Utóbbiak egy része ismeretlen, másik részük vádlottként szerepel az ügyben. 

Az V. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 10. 27. 

Miskolci Törvényszék • Fazekas úti épület I.emelet 117 számú tárgyalóterem 

1.Bf.472/2022. hivatalos személy elleni erőszak bűntette 2022. 10. 27. 

 

13:15 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

férfinak az ügyében, aki erőszakkal akadályozta a vele szemben jogszerűen 

fellépő fegyőri intézkedést.  

 

Az elsőfokon eljárt Sátoraljaújhelyi Járásbíróság ítéleti tényállása szerint a 

vádlott 2020 januárjában a büntetés-végrehajtási intézet sétaudvaráról a 

fogvatartási épületbe visszatérve megtagadta a szolgálatot teljesítő fegyőr 

azon utasítását, hogy kabátját vegye le és tegye az öltözőszekrénybe. A vádlott 

hangos szitkozódására két másik fegyőr is a helyszínre sietett, akik a férfi 

karját megfeszítve próbáltak rá bilincset helyezni, a vádlott azonban az 

intézkedésnek ellenállt, a fogásból kiszabadult és a sértett őr bal karját 

megragadva maga felé rántotta őt. Miután a sértettnek sikerült a vádlott 

fogásából kikerülnie, a zárkába kísérték a férfit, aki megfenyegette az egyik 

fegyőrt, hogy fegyvert készít és azzal megöli. 

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 

2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal 

kizárta a feltételes szabadság kedvezményéből. 

 

Az ítélettel szemben a terhelt és védője felmentésért, míg az ügyész súlyosítás 

végett fellebbezett. 

 

Az eljárás befejezése várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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